
  LÅNEFÖRBINDELSE - HJÄLPMEDEL 

 Låneförbindelsen upprättas i 2 exemplar 
 1 ex till förskrivande enhet (original) 
 1 ex till låntagaren 
Förskrivare Låntagare 
Namn       Personnr       
Befattning       Namn       
Tjänsteställe       Adress       
Tel (även riktnr)       Postadress       
  Tel (även riktnr)       

Jag har av kommunen fått låna följande hjälpmedel 
      
      
      
      

Tidsbegränsat lån – hjälpmedlet återlämnas senast        

Hjälpmedlet återlämnas till        

      

Lånevillkor 
Du har fått låna hjälpmedel som vi hoppas att du kommer ha stor nytta av. I samband med lånet tar du 
på dig ett ansvar som innebär: 

• Att använda hjälpmedlet på det sätt du fått information om och enligt bruksanvisning 
• Att sköta hjälpmedlet så att det inte försämras utöver normal förslitning 
• Att vara aktsam om hjälpmedlet så det inte tappas bort, stjäls eller förekommer på annat sätt 
• Att själv eller genom ombud återlämna rengjort hjälpmedel inom angiven lånetid när behovet 

upphört eller på anmodan 
• Att inte göra åverkan eller på annat sätt förändra hjälpmedlet 
• Att ta kontakt med förskrivaren (ovan) om hjälpmedlet inte fungerar 
• Att inte låna ut, sälja eller på annat sätt avyttra hjälpmedlet 
• Att ta kontakt med förskrivaren (ovan) inför flytt från kommunen 

Debitering sker när hjälpmedel inte återlämnas efter lånetidens utgång, tappas bort eller blir förstört. 

 Jag har även tagit del av dokumentet ”Förklaring till lånevillkor” 
 
Jag har tagit del av och är införstådd med ovanstående lånevillkor 
 
Ort       

 
Datum       

 
      

 
      

Ansvarig förskrivare Kontakt/verksamhet och telefon 
 
 

 

Låntagarens underskrift OBS! Hand på penna gäller 

Som undertecknande ombud har jag tagit emot information och ansvarar för att denna förs 
vidare till berörda. Jag ska medverka till att hjälpmedlet endast används i sådana situationer och 
på ett sådant sätt att brukarens säkerhet inte hotas. 
 
Ombudets underskrift 

 

 
Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter du lämnad kommer enbart användas för hjälpmedelshantering 
 Uppdaterad 15-11-30 


	Namn: 
	Personnr: 
	Befattning: 
	Tjänsteställe: 
	Adress: 
	Tel även riktnr: 
	Postadress: 
	Tidsbegränsat lån  hjälpmedlet återlämnas senast: 
	Hjälpmedlet återlämnas till: 
	Jag har även tagit del av dokumentet Förklaring till lånevillkor: Off
	OrtRow1: 
	DatumRow1: 
	Ansvarig förskrivare: 
	Namn låntagare: 
	Tel även riktnr låntagare: 
	Jag har av kommunen fått låna följande hjälpmedel: 
	Jag har av kommunen fått låna följande hjälpmedel_1: 
	Jag har av kommunen fått låna följande hjälpmedel_2: 
	Jag har av kommunen fått låna följande hjälpmedel_3: 
	Text2: 
	Text3: 


